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Schoolreisje groep 3 en 4 locatie Vosholen.
Afgelopen dinsdag 2 juni zijn we met groep 3 en 4 V naar Nienoord in Leek geweest. De kinderen vonden het
prachtig, de meester en juffen voornamelijk koud. Hier volgen enkele verslagen uit groep 3 van de echte
ervaringsdeskundigen.
Tijn: “Ik ga irst op de schomel maarik ging toen op de klim toe stel maar toen op de teelkits glijbaan maar toen
ging we eeten en toen ginge we naar huis en toen ginge we slaapen”.
Lisa: “Ik ben in de telekits glijbaan geweest en op de paartjes geweest en in de balebak en op de gewoone
glijbaan en op het springkusen”.
Niels: “Ik was met school reisje maar wel in nienort. Daar is het heel leuk en daar kan ie ales doen”.
Amber: “Ik ging alsirst in de telekit gleiban met britt en toen ging ik met elise in de kastelen spelen toen spildewe
frozen toen was elise elsa en ik was anna dat was leuk en ik ging in het paartje geweest eint”.
Wesley: “ik ben van de telekits glijbaan geweest en ik ben op het paartje geweest en ik had heel veel plezier met
iedereen en ik ben nog in het dierentuitje geweest en toen gingen we weer naar huis ik had het heel en heel en
heel leuk gehad ik had met iedereen ge speeld tot siens”. Helaas komt aan alles een eind en moesten we de
volgende dag gewoon weer naar school waar we van meester opeens allemaal extra spellinglesjes kregen.
Bezoek Martiniziekenhuis groep 8 locatie Vosholen.
Op 2 juni zijn we met de hele klas naar het Martiniziekenhuis geweest. We vertrokken om 12.15 uur met de auto
naar het Martiniziekenhuis we gingen eerst naar de parkeerplaats om te parkeren en daarna gingen we
binnendoor naar de moeder van Tobias. We gingen toen samen naar de lift toe en gingen met z'n allen in de lift
maar gelukkig zakten we niet door de lift heen. We kwamen boven aan en kregen een pak aan tegen de
bacteriën we liepen met de hele klas naar de eerste OK toe. Daar kregen we uitleg over de anesthesisten dat
zijn de inslaap dokters daarna liepen we naar de tweede OK daar kregen we uitleg over de materialen die de
dokters gebruiken, toen dat klaar was liepen we naar de derde OK daar kregen we uitleg over operaties in de
buik met een camera toen vroeg een begeleider wie heeft vanmorgen zijn tanden niet gepoetst dus Bryan stak
zijn vinger op en die begeleider gaat met die camera in zijn mond die begeleider vroeg aan ons hoeveel euro
kost die camera eigenlijk hij zei $16.000 dus iedereen die zegt daarop waaaaaaaat. Toen gingen we naar de
laatste operatiekamer toe daar lieten ze zien hoe het in elkaar zit als je je been gebroken hebt aan het einde van
die tafel zaten twee schoenen waar je je voeten in moet doen om je been strak en recht te houden. Daarna
liepen we terug naar de kamer waar we de pakken aan kregen daar waren nog een paar activiteiten zoals:
reanimeren, botten repareren, hechten, operatie in de buik, bloedprikken op het einde kregen we nog een
glaasje ranja met een spekje/koekje wij hebben er veel van geleerd en vonden het heel leuk!
(door: Tobias en Thomas)

Schoolreisje groep 3 en 4 locatie Boswijk.
Gisteren zijn de kinderen van de groepen 3 en 4 Boswijk op schoolreisje geweest naar familiepark Nienoord in
Leek, het was een geweldige dag met prachtig weer!
Hieronder een aantal verhaaltjes over de schoolreis van leerlingen van groep 4.
Quinten: De schoolreis. We zijn 4 juni 2015 op schoolreis geweest. De schoolreis was leuk. We zijn met de bus
naar Nienoord gegaan. Het was heel leuk in Nienoord in Leek. We vonden alles leuk. We hebben patat en ijs
gekregen. De apenkooi vonden we het leukst. De telekids glijbaan ging heel hard. 10++++++
Ryan: De schoolreis. Wij gingen op 4 juni 2015 op schoolreis. En we gingen met groep 3 en 4 naar Nienoord in
Leek. Ik vond de apekooi het aller leukst, want daar deed ik met mijn vrienden tikkertje. En we gingen er met een
blauwe bus heen, en we gingen met een witte bus terug. Het ijsje vond ik het allerlekkerst! En het cijfer die ik het
schoolreis ga geven 10+++++++++++++++
Mayte: Ik was op schoolreis. Ik vond het leukst de telekidsbaan en het spelen ook natuurlijk. Maar het
allerleukste vond ik met Daniek spelen en met Zeynep spelen. Het was de beste schoolreis ooit! Het was
superleuk.
Sophia: Onze schoolreis. 4 Juni was heel leuk. We gingen naar familiepark Leek Nienoord. Je kon daar op een
rustige plekje en van de telekids glijbaan. Met de bus gingen groep 3 en 4 daar heen. De aapenkooi was het
leukst want je kon pakkertje spelen 10++ voor de aapenkooi!
Bezoek Groninger Museum groep 4 locatie Vosholen.
Volgende week dinsdag 9 juni gaan de leerlingen van groep 4, in het kader van het project bouwen, naar het
Groninger Museum. Ze krijgen daar een rondleiding door het gebouw, waarbij de nadruk ligt op kijken naar het
gebouw. Daarna mogen de kinderen in het atelier het museum nabouwen met karton.
Ze gaan er met de trein naar toe. De entree en les in het museum ( 5 euro per leerling) wordt door de school
betaald. De treinreis kost €2,50 per kind, willen jullie dat aan de kinderen meegeven ?
Het programma in het museum begint om 1 uur 's middags. We moeten dan met de trein van even voor half 1.
De kinderen moeten dus overblijven op school.

‘Slootjesmiddag’ bij de kinderboerderij beide locaties.
Op woensdag 10 juni is het ‘slootjesmiddag’! (in samenwerking met IVN-HS) Wat leeft er in het water?
We gaan onderzoeken, wat er allemaal in het water zit. Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar.Kosten: € 1,=
per kind. We beginnen om 13.45 uur. Locatie: NME-gebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl.
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen hebben al een mooi bedrag gespaard voor het schoolreisje! Op de locatie Boswijk kunnen
de kinderen iedere maandagmorgen bij juf Gea (van de administratie) aan de grote blauwe tafel schoolreisgeld
inleveren. Op de locatie Vosholen kan er gespaard worden bij de eigen leerkracht. Het bedrag mag ook gestort
worden op IBAN nummer:
NL78 RABO 0379 1344 03 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 5 en 6:
Groep 7:
Groep 8:

Kosten: €32,50. Datum beide locaties maandag 29 juni (laatste maandag voor de zomervakantie).
Naar het Kameleondorp in Terherne.
Kosten: €60,=. Datum locatie Boswijk: van 15 t/m 17 juni, datum locatie Vosholen: 17 t/m 19 juni.
Naar de Baldwinhoeve in Eext.
Kosten €100,=. Datum beide locaties: van 22 t/m 26 juni, naar Schiermonnikoog.

Buitenspeeldag beide locaties.
De bewonersorganisaties van Boswijk en de Vosholen organiseren voor hun jonge wijkbewoners op
woensdag 10 juni weer de Nationale Buitenspeeldag! Het evenement word gehouden rond de Klinkertunnel in
Sappemeer en zal duren van 13.30 uur tot 16.00 uur! Iedereen is welkom en we hopen er een leuke sportieve
dag van te maken!

Bezoek kinderboerderij groep 3 locatie Vosholen.
Op vrijdag 12 juni gaat groep 3 weer een bezoek brengen aan het NME, voor het gemak "de kinderboerderij".
Deze keer gaan we op zoek naar vlinders. Het bezoek is gepland van 9.00 uur -10.30 uur. De kinderen gaan dus
op de gewone tijd naar school.
Vooraankondiging midzomeravondfeest Theo Thijssenschool beide locaties.
Vrijdag 19 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur houden we het traditionele Midzomeravondfeest!
Deze editie vindt plaats op de locatie Boswijk.

